
Informator Branicki  

  

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE    ISSN   1733-6821 

 

wersja internetowa: www.branice.pl 

Bliszczyce | Boboluszki | Branice | Dzierżkowice | Dzbańce | Dzbańce-Osiedle | Gródczany | Jabłonka | Jakubowice | Jędrychowice | Lewice 
Michałkowice | Niekazanice | Posucice | Turków | Uciechowice | Wiechowice | Włodzienin | Włodzienin-Kolonia | Wódka | Wysoka 

 ROK 17   NUMER 3/2018 (158)                                                 MARZEC 2018 

XIV Międzynarodowy Wielkanocny  
Turniej Halowej Piłki Nożnej  

Dziewcząt 

Dziewczęta z trzech 
krajów  

walczyły w Branicach 



Informator Branicki  

2 

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony już od 108 
lat, ale nadal kobietom sprawia radość kwiatek otrzymany  
z tej okazji. I chociaż niektórzy mówią, że dzień kobiet powi-
nien być codziennie, z czym nie będziemy się kłócić, to w tym 
dniu podarowanie prezentu w postaci kwiatów czy słodyczy 
(albo książki) nikomu ujmy nie przynosi. W Branicach już tra-
dycyjnie prezenty w różnej postaci rozdawali mężczyźni Mali  
i Duzi, z Wójtem na czele...  

Wójt Sebastian Baca z pracownikiem Urzędu Gminy Branice 
Szymonem Moskała obdarowywali cudnymi, żółtymi tulipana-
mi Panie napotkane w Branicach. Panowie - chociaż tym sło-
necznym kwiatem - wielu napotkanym kobietom rozjaśnili ten 
zimowy jeszcze dzień, było serdecznie i bardzo wesoło.  

Na zakończenie wędrówki Panowie odwiedzili uczestniczki 
wspólnego spotkania Koła Emerytów i KGW „Braniczanki” w 
WDK Branice. Oczywiście wszystkie Panie zostały obdarowane 

tulipanami, a w zamian Panowie mogli ogrzać się przy herbatce 
i ciasteczku. Wójt Sebastian Baca w przerwie przedstawił zebra-
nym informację o otrzymaniu dofinansowania na zajęcia w ra-
mach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które rozpoczną się już  
w kolejnym miesiącu i potrwają do października 2018 r. Nieod-
płatne zajęcia w postaci wykładów i warsztatów, będą realizo-
wane dla chętnych osób w wieku 60+ od 11 kwietnia 2018 r. 

Także nieco mniejsi „panowie”, a dokładnie chłopcy Przed-
szkola Publicznego w Branicach (w towarzystwie swoich kole-
żanek) rozdawali w tym dniu Paniom prezenty z okazji Dnia 
Kobiet. Wszystkie napotkane kobiety otrzymywały od chłopców 
ręcznie robione kolorowe, ozdobne wachlarze. Radości  
i śmiechu było co niemiara, gdyż życzenia były wszelkiego ro-
dzaju – od Dnia Kobiet, po urodzinowe, ale jak tu się nie pomy-
lić, jak się ma dopiero 5 czy 6 lat? W imieniu wszystkich Pań 
serdecznie chłopcom i ich opiekunkom dziękujemy! Ich wizyta 
rozjaśniła wielu kobietom ten ponury, marcowy dzień.  

Redakcja 

Dzień Kobiet w Branicach 



Informator Branicki  

3 

Dzień Kobiet w Uciechowicach 

Trwaj chwilo, trwaj. 

„I tam gdzie rośnie palma i tam gdzie rośnie brzózka, 

w każdym zakątku ziemi, gdzie stąpa stopa ludzka 

w ten dzień ósmego marca kobiety wszystkich krajów 

łączą się jeszcze mocniej a wszyscy im śpiewają - 100 lat!!!” 

Tak też było 8 marca tego roku w Uciechowicach 

Tradycyjnie mieszkanki Uciechowic, jak i wiosek sąsiednich 
przybyły do naszej świetlicy, aby wspólnie świętować ten dzień. 

Cała uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 w kościele p.w. 
Św. Alejzego w Turkowie mszą św. w intencji wszystkich ko-
biet, która została odprawiona przez ks. Piotra Sługockiego oraz 
rekolekcjonistę Ojca Leonarda. 

Następnie wspólnie udaliśmy się do Świetlicy Wiejskiej  
w Uciechowicach, gdzie przy suto zastawionym stole, w miłym, 
rozśpiewanym towarzystwie kontynuowano dalsze świętowanie. 

W tym roku było nas razem ponad 40 osób. 

Panowie z Rady Sołeckiej jak zawsze stanęli na wysokości za-
dania. Składając życzenia obdarowali wszystkie panie pięknymi 
różami oraz słodką niespodzianką, a następnie wspaniale spraw-
dzili się w roli kelnerów, za co im serdecznie dziękujemy. 

Podziękowania składamy również naszemu "dobremu duszko-
wi", który w tym dniu zawsze o nas pamięta. 

8 marca już za nami, ale wspólnie świętować możemy cały 
rok. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne im-
prezy organizowane w naszej wiosce. 

Beata Nowak 

W sobotni wieczór10 lutego 2018r. w Bliszczyckiej świetli-
cy zgromadziło się 40 strażaków na zebraniu sprawozdaw-
czym OSP. Porządek zebrania przebiegał bardzo sprawnie, 
zgodnie z planem. Absolutorium dla zarządu za rok 2017 było 
jednomyślne - wszyscy za. Dyskusja i oprawa zebrania godna 
uwagi. Dyskutowano o plusach i minusach w części oficjalnej 
jak i nieoficjalnej zebrania. 

Przyjechałem, żeby podziękować. Gratuluję sukcesów i dzięki 
za wszystko. Podziwiam Was, wystarczy wejść na tę salę i zoba-
czyć co tu się dzieje - mówił wójt Sebastian Baca. Potraficie 
przekonać ludzi do pracy. Podobają mi się relacje miedzy mło-
dymi druhami a seniorami. Młodzi czerpią z Waszych doświad-
czeń - zwrócił się wójt do seniorów OSP obecnych na zebraniu. 

Komendant gminny OSP Józef Orłowski obszernie poinfor-
mował o działalności jednostek OSP na terenie powiatu głub-
czyckiego w 2017r. Z relacji Komendanta wynika że władze po-
wiatowe dość wysoko cenią bliszczyckich druhów. W gronie 
jednostek OSP spoza systemu z gminy Branice zajmujecie  
I miejsce. Punkty dodatnie - 30, ujemne  O. Ocenialiśmy konser-
wację i stan techniczny sprzętu oraz operacyjne wyposażenie 
Waszej strażnicy - mówił druh Orłowski. 

Ks. kapelan OSP Marek Wcisło przypomniał, że strażacy są 
silnie związani z wiarą i Kościołem. Nawet w „ciemnych cza-
sach” poprzedniego ustroju, strażacy zawsze uczestniczyli  

w procesjach Bożego ciała, pełnili warty przy Grobie Pańskim, 
brali czynny udział w obchodach świąt. Kapelan podziękował 
strażakom za pomoc w pracach na rzecz Kościoła. Życzył, żeby 
św. Florian miał w swej opiece wszystkich strażaków. 

Prezes Józef Nawacki podziękował za udany rok. Wymienił 
druhów którzy brali udział w akcjach ratowniczych: Wiesław 

Cykowski, Dawid Cykowski, Mateusz Churas, Remik Churas, 
Grzegorz Leśniak, Grzegorz Herbut, Waldemar Jucha, MichaŁ 

Kantor, Mateusz Giec, Marcin Strzępek, Dawid Leśniak, Grze-

gorz Rybka, Marian Węglarz. 

Szkoda że nikt nie pomyślał o utrwaleniu tego co tu się działo, 
co było na stołach i jak przygotowane, kto za tym stał. Oczywi-
ście, pomocne we wszystkim są zawsze mamy i żony naszych 
druhów. 

Oprawę kulinarną zapewnił jak zwykle „szef kuchni” naczel-
nik Wiesław Cykowski z paniami: Bogumiłą Cykowską, Kry-

styną Kubiak i Joanną Mróz. Podano świetną grochówkę i różne 
przysmaki, kawa, kanapki i pyszne ciasta. Oczywiście upiekły je 
panie: Agnieszka Dawiec, Dorota Literska, Grażyna Nawacka  

i Apolonia Jucha. Tego nie da się opisać, tu trzeba było być, zo-
baczyć i przeżyć tę chwilę z druhami skupionymi wokół swojej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. „Trwaj chwilo, trwaj” - Tak po-
żegnał się wójt Sebastian Baca z bliszczyckimi druhami.  

Stanisław Pleśniak - najstarszy druh w OSP 
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XIV Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Dziewcząt już za nami! Dostarczył on, jak co roku, wie-
le emocji zawodnikom, trenerom i kibicom. Wielkie brawa nale-
żą się naszym zawodniczkom, które prowadzone przez Edwarda 
Czyszczonia, otarły się o podium, zajmując ostatecznie IV miej-
sce! Wygrały zawodniczki z Pietrowic Wielkich, drugie miejsce 
zajęły góralki z Koniakowa (najmniejsze wzrostem uczestniczki 

turnieju i największa niespodzianka Turnieju), a na trzecim 
miejscu jak w ubiegłym roku uplasowała się drużyna z Ostravy. 

Co roku zapraszany jest na turniej honorowy gość, który odpa-
la znicz olimpijski. W tym roku mieliśmy ogromny zaszczyt go-
ścić Barbarę Niewiedział: lekkoatletkę startującą w konkuren-
cjach biegowych, trzykrotną złotą medalistkę Paraolimpiad: 
Sydney 2000, Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016, medalistkę 
Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski. Wśród zaproszonych 
gości powitano m.in.: Wójta Gminy Branice - Sebastiana Bacę,  
Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ ”Solidarność” Śląska Opolskiego – Piotra Pakosza, wie-
lokrotną złotą, srebrną i brązową medalistkę Mistrzostw Świata, 
Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, górskich i nordic 
walking Irenę Czutę - Pakosz, byłego długoletniego Prezesa 
Klubu Sportowego Rolnik Lewice i Orzeł Branice - Bogdana 
Kwietniowskiego, radnych Starostwa Powiatu Głubczyckiego - 
Benedykta Pospiszyla i Mariana Podkówkę, radnych Gminy 
Branice na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Branice - 
Marianem Fuczkiem, Dyrektora SP we Włodzieninie - Krzysz-
tofa Kinala, przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysło-
wie oddział Branice - Krystynę Borzucką i Sabinę Żywinę, by-
łych pracowników ZGS Branice: Dyrektor Stefanię Bydłowską, 
Dyrektora Stanisława Pleśniaka, Annę Lenartowicz, oraz Janu-
sza Bydłowskiego, koordynatora sportu szkolnego Gminy Bra-
nice Łukasza Kędzierskiego, Prezesa Stowarzyszenia Brani-
czanki - Barbarę Staluszkę i Rodziców. 

Zawody sędziowali: Bartłomiej Tokarz, Kazimierz Suliga  
i Czesław Sokołowski, a opiekę medyczną sprawowała Pani 
Wioletta Suliga. Sędziami technicznymi byli uczniowie SP Bra-
nice: Rafał Szyszka i Michał Redel, zaś ceremonię otwarcia i za-
mknięcia turnieju prowadził Piotr Wiecha. 

W trakcie XIV Międzynarodowego Wielkanocnego Turnieju 
Piłki Nożnej Dziewcząt nie mogło zabraknąć występów naszych 
„eksportowych” zespołów - Kaprys i Impuls z nowymi, prze-
pięknymi układami tanecznymi.  

Przed zmaganiami sportowymi rozstrzygnięto, kontynuowaną 
od pierwszego turnieju, akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Te-
goroczne nasze szkolne hasło brzmiało „Młody człowiek, trzeź-

wa dusza - żaden nałóg nas nie rusza!” (obszerna relacja  

w osobnym artykule IB).  
Przejdźmy do samego turnieju. Grano systemem „każdy z każ-

dym” w dwóch grupach, później odbyły się półfinały i mecze  
o miejsca. Rozegrano w sumie 18 zaciętych spotkań. Królem 
strzelców została zawodniczka drużyny SP Pietrowice Wielkie - 
Anna Berlik, Najlepszym bramkarzem została piłkarka SP Ko-
niaków - Joanna Legierska, Najwartościowszą zawodniczką tur-
nieju (MVP) wybrana została zawodniczka z SP Pietrowice 
Wielkie - Katarzyna Jaszek, a Najsympatyczniejszą zawodnicz-
ką Turnieju wybrano Kingę Legierską z SP Koniaków. 

XIV Międzynarodowy Wielkanocny  
Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt 
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Klasyfikacja końcowa turnieju: 
1. SP Pietrowice Wielkie.  
2. SP Koniaków. 
3. ZŠ Klegova Ostrava (Czechy). 
4. SP Branice. 
5. ZSP Istebna. 
6. ZŠ a MŠ Śtramberk (Czechy) 
7. ZŠ Stěbořice (Czechy). 
8. ZŠ a MŠ Mutne (Słowacja). 

Skład naszej drużyny: Paula Kuć, Katarzyna Żakowska, San-
dra Surmińska, Karolina Stocka, Aleksandra Waleriańczyk, 
Aleksandra Kałwa, Wiktoria Morawska, Natalia Zyznawska, 
Ewa Wichrzyńska, Marcela Jagielnicka, Emilia Heba, Amelia 
Lipa, Wiktoria Margiel. 

Ogromne podziękowania należą się studentom trzeciego roku 
fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Racibo-
rzu wraz z opiekunem Markiem Jendryskiem. Dzięki nim nasze 
uczestniczki mogły w każdej chwili skorzystać z masażu sporto-
wego, co było bardzo potrzebne przy takim wysiłku. 

Gratulujemy Panu Edwardowi Czyszczoniowi pomysłu, który 
zrodził się przed 14 laty i razem z ogólnopolską kampanią 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” wpisuje się w piękną sportowo-
profilaktyczną historię Gminy Branice. Gratulujemy również 
wszystkim uczestniczkom, ich trenerom - niezależnie od zajęte-
go miejsca, dziękujemy niestrudzonym organizatorom, którzy 
pokazują, że można takie imprezy kontynuować przez wiele, 
wiele lat. Wielkie podziękowania należą się Wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacyjnego sukcesu turnieju.  

Uznanie i zadowolenie wszystkich przybyłych gości, zawodni-
czek oraz kibiców jest żywym przykładem na to, że także w ma-
łej miejscowości można zorganizować międzynarodową impre-
zę na najwyższym poziomie. 

Redakcja 

Zwycięska drużyna - SP Pietrowice Wielkie.  
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 Przyjaźń z miłości do piłki nożnej powstała…  
Jak to niekiedy w życiu bywa, wielkie rzeczy rodzą się z ma-

łych przyczyn. Tak też było z nawiązaniem wymiany młodzie-
żowej ze szkołą w Mutnem na Słowacji. Wyszukana w Interne-
cie i zaproszona przez Edwarda Czyszczonia do udziału w ubie-
głorocznym Turnieju Wielkanocnym Piłki Nożnej Dziewcząt 
szkoła słowacka, tak upodobała sobie Branice, że zaprosiła mło-
dzież szkolną do Słowacji. Przy okazji tegorocznego Turnieju 
gościliśmy, oprócz drużyny sportowej, również grupę nauczy-
cieli ze szkoły w Mutnem, na czele z panią dyrektor Janą Muri-
novą. Rewizyta zapoznawcza trwała 3 dni. 14 dziewcząt słowac-
kich przebywało w polskich domach, poznając nasze zwyczaje  
i polską gościnność. I choć z porozumiewaniem nie było łatwo, 
musiało się dziewczętom podobać, ponieważ przy pożegnaniu 
były łzy i niekończące się uściski.  

Dzień pierwszy, sobotni, dziewczęta spędziły na zmaganiach 
sportowych. W niedzielę wzięły udział w wycieczce do Pszczy-
ny i Raciborza. Zobaczyły zamek pszczyński, zbrojownię i zre-
generowały siły po trudach sobotnich meczy w raciborskim aqu-
a parku. Wieczory spędzali częściowo w pizzerii, w grupie bo-
wiem łatwiej się przełamuje bariery.  

W poniedziałek były w szkole. Uczestniczyły w lekcji w kla-
sach swoich polskich opiekunek, miały polsko-słowacką lekcję 
muzyki oraz były na zajęciach przygotowanych przez instrukto-
rów terapii zajęciowej na terenie szpitala, gdzie pod czujnym  
i pomocnym okiem pań wykonywały małe „dzieła” rękodzielni-
cze, które następnie zabrały ze sobą na pamiątkę. Pobyt w szko-
le zakończył się krótkim programem artystycznym w wykonaniu 
naszych zespołów tanecznych i wokalnych. Tańce i śpiewy zro-
biły na naszych gościach duże wrażenie pod względem profesjo-

nalizmu przygotowania. Na nas wrażenie zrobiło zorganizowa-
nie grupy słowackiej.  

Pani dyrektor, Jana Murinova, i towarzyszące jej nauczycielki 
zwiedziły branickie kościoły, po których oprowadzili ich pro-
boszczowie naszych parafii, ciekawie opowiadając o historii 
świątyń. W kościele pw. NMP dopatrzyły się znacznych podo-
bieństw do ich świątyni w Mutnem.  

Były pod wrażeniem niespotykanej ornamentyki 
kościoła pw. Św. Rodziny i dzieła bs. M. Nathana. 
Podobnie zresztą, jak w przypadku zajęć w terapii 
zajęciowej, gdy oglądały prace artystyczne wykona-
ne przez chorych. Podziw wzbudziła pomysłowość 
plastyczna terapeutów i umiejętności artystyczne 
chorych. Kilka przedmiotów, którym nadano nowe 
życie, zabrały ze sobą na Słowację.  
 Serdecznie dziękuję rodzicom i uczniom u któ-
rych gościły słowackie dziewczęta. Dzięki otwarto-
ści i szczodrości tych rodzin uczniowie branickiej 
szkoły mieli okazję poznać cząstkę Europy, zoba-
czyć szczerość i ciepło innych narodów, porównać 
siebie z nimi. A w tym porównaniu widzieli różne 
rzeczy, część z nich wypadała na korzyść naszych 
gości. Pojawił się więc bodziec do zmian.  
 Podziękowania kieruję również do wszystkich, 
którzy mieli choćby najmniejszy wkład w przygoto-
wanie i uatrakcyjnienie wizyty w Branicach naszym 

gościom. To dzięki Wam goście wyjechali zadowoleni i zawieź-
li do swoich domów dobre wspomnienie o Branicach, czego wy-
razem jest zaproszenie naszych uczniów na Słowację. Wzorem 
naszych słowackich gości wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie i uatrakcyjnienie wizyty powiem dziękujemy…… 
dziękujemy….. dziękujemy! 

Mogę śmiało napisać, że przyjechali do nas goście, wyjechali 
przyjaciele. 

Zenobia Majewska  
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„Młody człowiek, trzeźwa dusza - żaden nałóg nas nie rusza!” 

Pod takim hasłem przebiegała towarzysząca od 14 lat Między-
narodowemu Wielkanocnemu Turniejowi Piłki Nożnej Dziew-
cząt akcja na plakat w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zacho-
waj Trzeźwy Umysł. Uczniowie SP w Branicach po raz kolejny 
stanęli na wysokości zadania przystępując do tego projektu.  
Ich prace były pomysłowe i ciekawe, piękne i estetycznie wyko-
nane. Trudno było nagrodzić najlepsze z nich, ponieważ zadzi-
wiały swoją oryginalnością. Ostatecznie jury wyróżniło 17 prac  
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz klasy siód-
me i gimnazjalne. 
KATEGORIA: SP klasy IV-VI 
1. Maciej Dereń. 
2. Milena Alker, Patrycja Kantor. 
3. Aleksander Pączko. 

4. Zuzanna Suzańska. 
5. Mateusz Herbut, Marika Pawluś. 
6. Milena Pietrzyńska. 
KATEGORIA: SP klasa VII i klasy gimnazjum 
1. Dominika Pączko. 
2. Szymon Heba. 
3. Izabela Kuć. 
4. Nicola Michalska. 
5. Wiktoria Suzańska, Julia Orchowska. 
6. Julia Morawiec, Sandra Surmińska, Aleksandra Herbut. 
 Organizatorami akcji były nauczyciele SP Branice - Teresa 
Czyszczoń, Bogumiła Cykowska i Edward Czyszczoń. 

Redakcja 

Prace z kategorii: SP klasy IV-VI 

I miejsce - Maciej Dereń 

II miejsce - Milena Alker 

II miejsce - Patrycja Kantor 

III miejsce - Aleksander Pączko 
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 Prace z kategorii: SP klasa VII i klasy gimnazjum 

I miejsce - Dominika Pączko 

II miejsce - Szymon Heba 

III miejsce - Izabela Kuć 

IV miejsce - Nicola Michalska 
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Sukcesy Zespołu Tańca Nowoczesnego Impuls w Nysie 
W sobotę 3 marca 2018 grupy JUNI IMPULS i IMPULS 

wzięły udział w X Międzynarodowym Turnieju Tańca Nowo-
czesnego Freestyle Dance 2018 w Nysie.  

Zespół startował w konkurencjach disco - dance oraz show 
dance. W konkursie startowało ponad 1000 tancerzy z Polski  
i zza granicy wystawiając 419 choreografii. 

Jak co roku Zespół nie zawiódł i przywiózł do Branic medale  
i puchary. 

Gdy na dworze deszcz i plucha lodem zadziw dziś malucha! 
Zima jest taką porą roku, która zaskakuje nas każdego dnia… 

Jednak nie wszystkich, my w tym czasie mogliśmy zaobserwo-
wać prawdziwe cuda przyrody piękne okienne obrazy, które ma-
lował dla nas mróz. Miliardy cudownych śniegowych, płatków, 
które spadały z nieba, 
lodowe sople o naj-
dziwniejszych kształ-
tach i wiele, wiele in-
nych. W naszym 
przedszkolu powstał 
pomysł na stworzenie 
listy zimowych zabaw 
badawczych, które 
przeprowadziłyśmy 
wspólnie z dziećmi. 
Stworzenie zimowych 
eksperymentów spra-
wiły dzieciom wiele 
radości, a efekty koń-
cowe były oszołamia-
jące. Jednym z wielu 
badań było powstanie kryształów czyli lodowych sopli, robili-
śmy też śnieg który później barwiliśmy kolorami oraz sprawdza-

liśmy czy i dlaczego 
woda paruje, a także 
dowiedzieliśmy się 
że lód jest zimny  
i twardy.  Na koniec 
świetnej zabawy mo-
gliśmy wykazać się 
sami tworząc mnó-
stwo prac plastyczno-
technicznych doty-
czących naszych za-
jęć. Świetnej zabawy 

nie było końca jednak nadszedł marzec a wraz z nim kolejne 
święto i pamięć o najbliższych. 

„8.03.2018r. Dzień Kobiet” - w tym dniu wszyscy chłopcy 
składali dziewczynkom i Paniom życzenia, śpiewali piosenki  
i wręczali upominki. Po śniadaniu chłopcy ruszyli z kwiatami  
i piosenkami do zaprzyjaźnionych instytucji oraz Kobiet napo-
tkanych w ten szczególny dzień w naszej miejscowości. Wszyst-
kie Panie bardzo się cieszyły, dziękując za upominki wspomina-
ły, że cieszą się że rosną nam tak mali dżentelmeni pamiętający 
o Tym święcie. 

Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy.  
I pierwszy promień bliskiej wiosny.  

 Dzień bez kłopotów i bez trosk.  

Dużo radości.  
Dla mamy, Pani, dla dziewczynek,  

W domu, w przedszkolu, na wycieczce.  
 Każdego dnia dobry uczynek -  
To jest od chłopców upominek" 

Zbigniew Jeżyna 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 



Informator Branicki  

10 

„Kilometry talentów. Ile kilometrów złotówek wart jest 
talent naszych dzieci?” 

„Kilometry Dobra” to stworzona w Polsce międzynarodowa 
kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć 
udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Ro-
bert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii. 

Jest to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe 
uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także budują 
swoją sieć wsparcia i wzmacniają swoją sprawność. W ciągu 
ostatnich 4 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad  
3,2 mln zł na realizację 130 projektów, 

Kilometry Dobra to przede wszystkim ludzie, ich historie  
i zmiany, które dokonały się u nich dzięki kampanii. W tym ro-
ku również i my zostaliśmy zaproszeni przez  Polski Instytut Fi-
lantropii do udziału w  tym wydarzeniu pod hasłem „Kilometry 
talentów. Ile kilometrów złotówek wart jest talent naszych dzie-
ci?” Otrzymaliśmy specjalne puszki oraz gadżety promujące ak-
cję. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową, dzięki której  
w wydarzenie zaangażowani są uczniowie szkoły. Kampanię 
popiera również Wójt Gminy Branice Sebastian Baca. Fundusze 
zebrane podczas kampanii będą w całości przeznaczone na roz-
wój talentów dzieci uczęszczających do placówki. Chcemy też 
pobić Rekord Guinnessa 

Przez 3 miesiące nasza Placówka „Ziarenka”  będzie pozyski-
wała pieniądze wszystkimi dostępnymi metodami: poprzez 
zbiórki w szkołach i parafiach, przez stronę internetową oraz po-
przez włączanie się w nasze lokalne imprezy itp. 

Adres podstrony internetowej „Ziarenka” to: http://
kilometrydobra.pl/organization/stowarzyszenie-immaculata/ 

W dniu ogólnopolskiego Finału kampanii tj. 3 czerwca Dzień 
Dziecka w naszej Gminie  Branice będziemy wraz z wolontariu-
szami układać ciągu monety o wartości 1 złoty - stąd Kilometry 
Dobra. Monety przykleja się na taśmę klejącą, tworząc metrowe 
odcinki. Aby pobić obecny rekord należący od 2012 roku do 
Austriaków, potrzebujemy stworzyć szereg monet  
o długości 75,2 km. 

1 metr dobra to 44 złotówki dla naszego „Ziarenka” to 1 metr 
rozwoju talentów naszych dzieci. ZAMIEŃMY METRY  
W KILOMERTY TALENTOW NASZYCH DZIECI. 

Zapraszamy do udziału w naszej kampanii wszystkich którzy  
chcą zostać MISTRZAMI W DOBROCI a tym samym pomoc 
rozwijać talenty dzieci. 

Wolontariusze Placówki Wsparcia dziennego „Ziarenko” 

 Grupa najstarsza IMPULS w kate-
gorii disco - dance Mini Formacje 
powyżej 15 lat zajęła 3 miejsce,  
a w kategorii Formacje Show Dance 
z choreografią "Inferno" zajęła  
2 miejsce. 

 Grupa juniorów JUNI IMPULS  
z choreografią o nazwie "Aniołki 

Charliego" startując w kat. Forma-

c j e  S h o w  D a n c e  
12-15 lat zajęła 3 miejsce.  

 Solistka Karolina Gunia w kate-
gorii disco - dance powyżej 15 lat 
zajęła 1 miejsce.  

Był to pierwszy konkurs Zespołu  
w tym sezonie tanecznym,  
a czeka jeszcze kilka innych, pod-
czas których zamierza zaprezento-
wać się jeszcze lepiej. 

Karolina Gunia 

Kierownik Zespołu 
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III Turniej piłki koszykowej  
o „Puchar prezesa Branickiego Towarzystwa Sportowego”.  

Mistrzynie i Mistrzowie Powiatu Głubczyckiego w MINIKOSZYKÓWCE  
17 lutego w Głubczycach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Mi-

ni Piłce Koszykowej zarówno w kategorii dziewcząt i chłopców. 
W obydwu kategoriach rewelacyjnie spisali się młodzi sportowcy 
z naszej podstawówki. Wygrali zdecydowanie wszystkie mecze. 
Dziewczęta wygrały z SP 2 Głubczyce 24:0 i z SP Baborów 12:0. 
Chłopcy wygrali z SP Baborów 14:4 i SP 1 Głubczyce 7:0. 

Skład drużyny dziewcząt: Alicja Chojnacka, Emilia Heba, Wik-
toria Kawulok, Oliwia Krysztul, Weronika Kubik, Martyna Mo-
skała, Paulina Paliga, Milena Pietrzyńska, Jesica Wacławik, Marta 
Wichrzyńska, Aleksandra Zając, Natalia Zyznawska. 
Opiekun - Joanna Książek.  

Skład drużyny chłopców: Kacper Ciastoń, Piotr Furman, Tomasz 
Grządziel, Michał Pączko, Mateusz Herbut, Tomasz Herbut, Jakub 
Kilarski, Kacper Krysztul, Wiktor Orman, Michał Szewczyk. 
Opiekun - Edward Czyszczoń.  

Redakcja 

 W dniu 2 marca 2018 roku w hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Branicach, odbył się III Turniej piłki koszykowej  
o „Puchar prezesa Branickiego Towarzystwa Sportowego”. Za-
wody przeprowadzono dzięki środkom pozyskanym z funduszu 
sołeckiego Gminy Branice. 
Turniej otworzył występ Zespołu Tańca Nowoczesnego Impuls. 
 Rywalizacja toczyła się w sportowej atmosferze, wszystkie 
mecze były bardzo zacięte, graliśmy 2 połowy po 10 minut.  

 W tym roku zawody wygrali debiutanci, drużyna Służby Wię-
zennej z Głubczyc. Drużyna wystąpiła w składzie: 
Marek Wachniewski, Bartłomiej Kawulok, Sławomir Ptak, Jaro-
sław Jamrozik, Marek Drzewiecki, Łukasz Zborowski, Krzysz-
tof Lenartowicz, Roman Pawluś. 

 Drugie miejsce zajęła drużyna z BTS, w składzie: Piotr Redel, 
Michał Redel, Wojciech Zamłyński, Łukasz Kędzierski, Łukasz 
Lenartowicz, Łukasz Argier, Marek Żywina, Edward Czysz-
czoń, Jacek Nowak, Paweł Zagórski. 
 Trzecie miejsce zajęła drużyna Hammery z OGL, w składzie: 
Patryk Natoloczny, Michał Florek, Wojciech Szczepanik, Bar-
tłomiej Węgrzyn, Bartosz Dereń, Łukasz Mazurkiewicz. 
 Czwarte miejsce zajęła drużyna LO GŁubczyce, w składzie: 
Antoni Wołoszyn, Daniel Byczek, Daniel Staszczyszyn, Jakub 
Młot, Paweł Szyszka, Szymon Krzak, Kacper Zapotoczny. 

Wyniki poszczególnych meczy: 
LO  13 - 46  SW, HAMMERY  21 - 22 BTS po dogrywce, 
BTS  23 - 31 SW, LO  18-20  HAMMERY, BTS  29 - 10  LO, 
HAMMERY  0 - 10  SW walkower. 
TABELA 
1. SW  6 PKT  87-36 
2. BTS  4 PKT  74-62 
3. HAMMERY Z OGL  2 PKT  41-50 
4. LO  0 PKT  41-95 
Serdecznie dziękujemy: Sołectwu Branice za sfinansowanie tur-
nieju, zespołowi Impuls za piękny występ, wszystkim zawodni-
kom za sportową rywalizację, kibicom za doping i wsparcie oraz 
Dyrekcji SP i Gminie Branice za udostępnienie hali. 
Zapraszamy także na następny turniej za rok. 

BTS 
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Amerykańscy lotnicy w wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 roku 
 W poprzednim artykule przedstawiłem czytelnikom historię 
armii Hallera, w której walczyło 20 tys. Amerykanów polskiego 
pochodzenia. Piękną kartę w odzyskaniu niepodległości Polski 
zapisali również rdzenni Amerykanie. Postaram się przedstawić 
historię lotników amerykańskich walczących na froncie wschod-
nim z bolszewikami w 1920 roku. Lotnicy zostali wcieleni w 
struktury armii polskiej i nosili błękitne mundury armii Hallera 

Amerykańscy piloci służący w polskim wojsku w wojnie pol-

sko-bolszewickiej: Cedric Fauntleroy, Merian Cooper,  

E.J. Corsi, George Crawford, Kenneth C.Shrewsbury, Carl 

Clark, H.C. Rorison i E.L. Noble.  

.Inicjatorem powstania Eskadry lotników amerykańskich wal-
czących w polskich formacjach wojskowych z bolszewikami był  
Merian Caldwell Cooper (1893-1973), prawnuk Johana Coopera 
bojownika o wolność Ameryki. John Cooper był bliskim przyja-
cielem bohatera Ameryki Kazimierza Pułaskiego. Razem wal-
czyli w obronie Charlestonu i bitwie pod Savannah. To on wła-
śnie przetransportował śmiertelnie rannego Pułaskiego spod 
Savannah na okręt Wasp. W chwili śmierci Pułaskiego Cooper 
złożył przysięgę, że w przyszłości Amerykanie spłacą dług 
wdzięczności wobec Polski. Wspomniany już wnuk Coopera 
Merian podjął decyzję uczestniczenia w walce o niepodległość 
Polski, traktując to jako zobowiązanie rodzinne i patriotyczne. 
W czasie I wojny św. jako pilot walczył z Niemcami. Został ze-
strzelony w 1918 roku. Przebywał do wyzwolenia w niemiec-
kich obozach jenieckich (ostatnim był obóz pod Wrocławiem).  

W poprzednim artykule wspomniałem o nieocenionej pomocy 
udzielanej Polsce przez amerykańskiego polityka Herberta 
Hoovera. Kierowany przez niego Amerykański Urząd Pomocy 
umożliwił kapitanowi Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych 
Merianowi Cooperowi dotarcie w lutym 1919 r. do głodującego 
Lwowa, które to miasto od 31 października 1918 r. walczyło  
z Ukraińcami. Tutaj przekonał się on o konieczności wsparcia 
wojskowego dla odradzającego się państwa polskiego, którego 
niepodległy byt zagrożony został agresją bolszewicką. Postano-
wił wstąpić do polskiego wojska i walczyć z bolszewikami. Ak-
ceptację uzyskał zarówno od generała Tadeusza Rozwadowskie-
go, jak i Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, z którym oso-
biście się spotkał. Cooper postanowił stworzyć eskadrę lotników 
amerykańskich. Do współpracy w realizacji tego planu zaprosił 
lotnika majora Cedrica Fauntleroya (1894-1973). Generał Roz-
wadowski udostępnił im paryskie biuro i napisał rekomendację. 
Powstanie eskadry miało być honorową spłatą długu wobec Pol-
ski, za udział Polaków w wojnie o niepodległość Stanów Zjed-
noczonych. Major C. E. Fauntleroy i kapitan M. C. Cooper zo-
stali przyjęci jako piloci do polskiej formacji lotniczej z zacho-
waniem posiadanych stopni wojskowych. Zostali upoważnieni 
do zwerbowania jeszcze siedmiu pilotów, jednego w stopniu ka-
pitana i sześciu w randze porucznika oraz dwóch obserwatorów, 

jednego w stopniu kapitana i jednego w stopniu porucznika.  
W niedługim czasie amerykańscy ochotnicy: porucznik George 
M. Crawford, porucznik Keneth Shrewsbury, kapitan Edward 
Corsi, porucznik Edwin Noble, kapitan Arthur Kelly oraz po-
czątkujący pilot Carl Clark zgłosili swój akces do formowanej 
jednostki. Jeszcze w Paryżu amerykańscy piloci otrzymali błę-
kitne uniformy armii generała Józefa Hallera. Pociągiem, wcze-
sną jesienią dotarli do Warszawy. Zamieszkali w hotelu przy 
Krakowskim Przedmieściu, w którym oczekiwali na przydziały 
bojowe. Ich stan osobowy powiększył się o dwóch następnych 
ochotników: poruczników Edmunda Gravesa i Elliotta  Chessa. 
Dowódcą Eskadry Kościuszkowskiej, mianowany został major 
Fauntleroy, natomiast kapitan Cooper został jego zastępcą.  
W połowie października piloci opuścili Warszawę. Zostali skie-
rowani do 7 Eskadry Myśliwskiej stacjonującej na terenie Lwo-
wa (lotnisko mieściło się w Lewandówce pod Lwowem). Do-
wództwo nad tą eskadrą przydzielono majorowi Fauntleroy. 
Tym samym eskadra stała się międzynarodowa, w której służyli 
zarówno piloci amerykańscy jak i polscy. Polscy piloci oznako-
wali swoje samoloty biało–czerwonymi szachownicami, nato-
miast na samolotach pilotowanych przez Amerykanów widniało 
dodatkowe godło wymyślone przez Fauntleroya i Coopera. Była 
to maciejówka i skrzyżowane kosy oraz trzynaście gwiazd, sym-
bolizujące trzynaście pierwszych stanów USA. Te godło zostało 
przejęte i widniało na samolotach słynnego dywizjonu 303 wal-
czącego w bitwie o Anglię.  

Ćwiczenia i pokazy lotnicze Eskadry Ko-
ściuszkowskiej uważnie były obserwo-
wane przez mieszkańców Lwowa, wzbu-
dzając w nich uczucia patriotyczne. Pod-
czas jednych z pokazów lotniczych zgi-
nał porucznik Graves. Został pochowany 
na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Stan 
osobowy eskadry został uzupełniony 
przez porucznik Harmana Rorisona,  któ-

ry przybył na własny koszt ze Stanów Zjednoczonych do  
Lwowa. 

Eskadra rozpoczęła działania bojowe w marcu 1920 roku. Po-
czątkowo ich zadaniem było dostarczanie rozkazów do polskich 
oddziałów frontowych. Eskadra Kościuszkowska odegrała waż-
ną rolę w ofensywie wojsk polskich 25 kwietnia 1920 r. W jed-
nych z lotów został ranny porucznik Noble. Z powodu ciężkiej 
rany zrezygnował z dalszej służby. Wojska polskie podczas tej 
ofensywy dotarły aż do Kijowa. W niedługim czasie nastąpiła 
kontrofensywa wojsk bolszewickich. Polacy utworzyli trzy fron-
ty: północny generała Hallera, środkowy, którym dowodził Pił-
sudski i południowy generała Iwaszkiewicza. Powstrzymanie 
wojsk bolszewickich w bitwie warszawskiej to jedna z najpięk-
niejszych kart w dziejach oręża polskiego. Eskadra Kościusz-
kowska walczyła od Lwowa po Kijów. Jej głównym celem była 
walka z armią Budionnego. Lotnicy odbywali wiele lotów, które 
wspierały polski kontratak. Pamiętam opowieści mojej ciotki 
Emilii z Buska, która będąc małym dzieckiem wraz z mieszkań-
cami Podzamcza schroniła się w zabudowaniach majątku hra-
biego Badeniego podczas ofensywy rosyjskiej w sierpniu 1920 
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roku. Opowiadała o ostrzale artylerii rosyjskiej, o ofiarach 
wśród ludności cywilnej. Jej samej rosyjski odłamek urwał no-
gę. Opowiadała o polskich samolotach, które koło Buska atako-
wały oddziały bolszewików. Na tym odcinku frontu koło Buska 
i Krasnego w dniach 16 i 17 sierpnia trwały ciężkie walki z kon-
nicą Budionnego. Walczyli tam lotnicy 7 Eskadry. 16 sierpnia  
7 Eskadra wykonała 18 lotów bojowych. W ciągu dwóch dni 
niektórzy amerykańscy piloci wykonali kilka lotów np. por. We-
ber – 5 lotów, kpt. Corsi – 4 loty. W dniu 17 sierpnia 3 polskie 
samoloty ostrzeliwały z broni maszynowej bolszewików ataku-
jących polskich żołnierzy i harcerzy pod Buskiem w Zadwórzu, 
nazwane potem Polskimi Termopilami (Eskadra: 5, 6, 7 
"Kościuszko" i 12-ta, będąca pod komendą szefa korpusu awia-
tycznego 6-tej armii, majora pilota Fauntleroya, dokonały dnia 
16-go i 17-go sierpnia 1920 roku 129 lotów, podczas których 
zużyto 7,700 kilogramów bomb i 16,700 naboi kulomiotowych). 
Działania Polaków na tym odcinku frontu pozwoliły zatrzymać 
jazdę Budionnego, która nie zdobyła Lwowa i nie wzięła udzia-
łu w głównej bitwie wojny polsko bolszewickiej pod Warszawą.  

Wracając do naszego bohatera Kapitana Coopera - inicjatora 
powołania eskadry pilotów amerykańskich. Jego historia może 
być kanwą filmu. Brał udział w wielu lotach bojowych. Szczę-
ście go opuściło 13 lipca 1920 roku, kiedy to został zestrzelony  
i dostał się do niewoli sowieckiej. Spędził w obozie jenieckim 
przeszło 9 miesięcy, po czym z dwoma polskimi oficerami 
zbiegł z niewoli i pokonawszy pieszo 700 kilometrów przedostał 
się na Łotwę, do Rygi a następnie do Polski. W czasie ucieczki 
udawał głuchoniemego. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych 
rozpoczął pracę w przemyśle filmowym jako reżyser i produ-
cent. Był twórcą hitu filmowego King Kong w 1933 roku. Sam 
także był aktorem. To on pilotował jeden z samolotów w końco-
wej fazie filmu, który zniszczył King Konga. Cooper otrzymał 
za wybitny wkład w sztukę filmową statuetkę Oskara. Jego za-
sługą jest wykreowanie postaci Freda Astera i Ginger Rogers. 
Zarobione pieniądze w przemyśle filmowym Cooper inwestował 
w przemysł lotniczy. Był dyrektorem linii lotniczych Pan Am. 
Podczas II wojny św. pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu lot-
nictwa amerykańskiego na Pacyfiku pod dowództwem gen. Mc 
Artura. W 1950 roku awansowano go do stopnia generała bryga-
dy. 

J. Piłsudski dekoruje krzyżem Virtuti Militari dowódcę ame-

rykańskiej eskadry, Cedrica Fauntleroya. 

Nie można również pominąć postaci majora Cedrica Fauntle-
roya. Ten wybitny pilot, który po mianowaniu na stopień ppłk. 
został awansowany z dowódcy Eskadry na dowódcę całego  

II Dywizjonu Lotniczego Armii Polskiej wsławił się szeroko ko-
mentowanym czynem. Stacjonując pod Koziatyniem, podczas 
jednego z lotów 31 maja 1920 roku dostrzegł Rosjan minują-
cych tory kolejowe, po których miał jechać polski pociąg pan-
cerny. Wykonując szereg ewolucji lotniczych dał do zrozumie-
nia maszyniście aby zatrzymał pociąg. Pilot wylądował na po-
bliskiej łące. Uprzedzeni przez Fauntleroya Polacy rozgromili 
oczekujących w zasadzce sowietów. Za ten wyczyn Cedric 
Fauntleroy otrzymał Krzyż Orderu Virtuti Militari z rąk samego 
Marszałka Piłsudskiego. Do historii przeszedł również jego bra-
wurowy atak na węzeł kolejowy w Czudnowie w kwietniu 1920 
roku. 

Amerykańscy piloci cieszyli się ogromnym zaufaniem Pola-
ków, niech świadczy o tym fakt osłaniania kwatery Naczelnego 
Wodza J. Piłsudskiego. Pierwszym amerykańskim lotnikiem, 
który otrzymał Order Virtuti Militari był por. Edwin Noble. 
Przeprowadził on atak na sowiecki pociąg pancerny pod Berdy-
czowem. Podczas ataku powstało olbrzymie zamieszanie, dzięki 
któremu polscy jeńcy przetrzymywani w wagonach zdołali 
uciec. W wyniku ostrzału z ziemi, Noble stracił przedramię, ale 
mimo bólu i upływu krwi, zdołał dolecieć na lotnisko. Kpt. Cor-
si niedługo potem zniszczył lokomotywę, a skład wkrótce zajęła 
polska piechota. 

Wspominając udział amerykańskich lotników w walkach  
o niepodległą Polskę nie możemy zapominać o tych którzy pole-
gli walcząc z bolszewikami. W 1920 roku zginął kapitan Kelly, 
obserwator przy eskadrze bombowej. Z powodu sytuacji rodzin-
nej szeregi jednostki opuścił porucznik Crawford. Braki kadro-
we eskadry uzupełnił kapitan T. V. McCallum, który zginął 31 
sierpnia 1920 r. Został pochowany na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa razem z dwoma swoimi amerykańskimi kolegami lotni-
kami. Wdzięczni Polacy w 1925 roku umieścili na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa, pomnik-płaskorzeźbę w kolumnadzie. którą 
w 1944 roku sowieci zniszczyli, natomiast władze Ukraińskiej 
Republiki Radzieckiej w 1971 roku całkowicie zlikwidowali ten 
monument. Wymieniając amerykańskich lotników walczących  
o niepodległą Polskę należy jeszcze wymienić pięciu lotników, 
którzy dołączyli do Eskadry pod koniec działań wojennych. Byli 
nimi: Tomas Garlick, John Maitland, Kenneth Murray, John 
Speaks oraz Earl Evans. Już po zakończeniu działań wojennych 
do Eskadry dołączyło jeszcze trzech nowych pilotów amerykań-
skich. Pełnili oni funkcje obserwatorów przestrzegania rozejmu 
na granicy państwa (18 marca 1921 r. podpisano traktat poko-
jowy w Rydze). Łącznie w polskiej formacji lotniczej w okresie 
wojny polsko-sowieckiej walczyło 21 Amerykanów. Amerykań-
scy lotnicy zostali zdemobilizowani 11 maja 1921 r. Generał 
Haller pełen podziwu dla braterskiej pomocy amerykańskich lot-
ników, którzy służyli w polskim wojsku w rozkazie pożegnal-
nym napisał: Dziś po świetnym spełnieniu swego zadania 

opuszczają Amerykanie nasze szeregi. Swą cenną współpracą  

i krwią pieczętowali oni serdeczne polsko – amerykańskie 

braterstwo broni, zadzierzgnięte przed przeszło stu pięćdzie-

sięciu laty przez Kościuszkę i Pułaskiego. (…) towarzyszy Wam 

przy Waszym rozstaniu się z nami podziw i szacunek całego 

Narodu Polskiego. Za waszą pomoc, za Waszą pracę, za Wasze 

ukochanie ideałów wolności – Cześć i Chwała Wam!.  
W uznaniu poświęcenia i bohaterskiej postawy lotnicy 
amerykańscy zostali odznaczeni medalami, m.in. Virtuti Mili-
tari, Krzyżami Walecznych, Medalem Hallera i Krzyżem Pol-
skich Żołnierzy z Ameryki. Dzieje Gwieździstej Eskadry dwuk-
rotnie były fabułą filmu. Książkę o 17 lotnikach broniących Pol-
ski przed bolszewikami napisał Robert Karolevitz i Rossa Fenn. 
Książka ma wymowny tytuł „Dług honorowy”.  

                                                                                                      
dr Benedykt Pospiszyl    
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O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Oznaczenie 
(nr działki) i 

KW 

Pow. i położe-
nie 

Przeznaczenie 
w planie 

(P)/studium (S) 
Opis nieruchomości 

Cena 
nieruchomości 

uwagi 

190/9 

KW nr OP1G / 
00023893/0 

0,0944 ha  
Branice 
ul. Szkolna 

(P) przeznacze-
nie podstawowe 

– zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. 
Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba 
terenu pozioma, dojazd droga asfaltową, w pobliżu 
działki uzbrojenie. W działce przebiega instalacja wod-
na i kanalizacja docelowo przeznaczona na wody opa-
dowe w akcie notarialnym ustanowiona zostanie słu-
żebność na rzecz właściciela. 

20 260,00  zł + 
VAT według obo-
wiązującej stawki 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego nie-
ograniczonego. 

Część działki 
149/24 

KW nr OP1G / 
00028107/9 

7,80 m2 
Branice 
ul. Ogrodowa 

(S) teren  
zabudowany/

zainwestowany. 

Pomieszczenie typu komórka, Dojazd przez działkę 
Gminną. Pomieszczenie murowane, kryte papą. Stan 
pomieszczenia ocenia się jako dobry. 

Czynsz miesięcz-
ny 18,72 zł + 

VAT według obo-
wiązującej stawki 

Umowa najmu na 
okres 3 lat. 

Część działki 
152/12 

KW nr OP1G / 
00028107/9 

19,05 m2 
Branice 
ul. Szkolna 

(S) teren  
zabudowany/

zainwestowany. 

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada dostęp do 
drogi. 

Czynsz miesięcz-
ny 28,58 zł + 

VAT według obo-
wiązującej stawki 

Przedłużenie umowy 
na kolejny okres na 
rzecz dotychczasowe-
go dzierżawcy. 

1 2 3 4 5 6 
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O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  
oraz rokowań na zbycie nieruchomości  

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

 
Opis: Budynek piętrowy z poddaszem częściowo użytkowymi częściowym podpiwniczeniem. Do budynku dobudowana parterowa przybudówka. 
Budynek pełnił funkcję szkoły podstawowej. Rok budowy 1850, później remontowany i zmodernizowany. Dach pokryty eternitem, stolarka 
drzwiowa i okienna drewniana. Instalacje: wodno-kanalizacyjna energia oświetlenia i siła, centralne ogrzewanie w piwnicy. Budynek wpisany do 
gminnej ewidencji zabytków. 

 Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń: 
a) zobowiązanie do zakończenia remontu w terminie 24 miesięcy liczone od dnia podpisania aktu notarialnego (poprzez zakończenie remontu 

uznaje się wymianę pokrycia dachowego i przedłożenie do wglądu Urzędu Gminy protokołów z pozytywnie zakończonych przeglądów opisa-
nych w art. 62 pkt 1 Prawa budowlanego.  

b) zobowiązanie nabywcy do przedłożenia Gminie Branice dokumentacji potwierdzającej spełnienie obowiązków, o których mowa w pkt a),  
w terminach wyznaczonych do wykonania tych obowiązków, pod rygorem uznania, że nabywca  pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem tych 
obowiązków i naliczenia kar umownych określonych w pkt c).  

c) wyrażenie zgody na zastrzeżenie w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania nabywcy do zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umow-
nych: w wysokości 0,1% ceny brutto sprzedaży za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania do zakończenia remontu nieruchomo-
ści, zgodnie z lit. a) 

d) wyrażenie zgody na zawarcie w umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżenia, zgodnie z którym nabywca dobrowolnie podda się egzekucji 
co do obowiązku zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych określonych w pkt c), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., przy 
czym Gminie Branice będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu nabycia 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w terminie do 31 grudnia 2020 r., a Gmina Branice będzie uprawniona do prowadzenia egzeku-
cji przeciwko dłużnikowi, jeżeli dłużnik nie  zapłaci wyżej opisanych, naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od dnia wezwania.  

 Powyższe oświadczenia zawarte zostaną w notarialnej umowie zbycia nieruchomości. 
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 
 W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego 
małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 
 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmi-
na Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na 
konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące po-
łożenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie 
zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknię-
ciu przetargu.  
 Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
 Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia 
umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 

Oznaczenie 
(nr działki) 
i KW 

Pow. i położe-
nie 
 

Przeznacze-
nie w planie 
(P)/studium 

(S) 

Termin 
przetargu 

Cena 
wywoławcza 
do  przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 
wpłaty 

uwagi 

259/1 

KW nr 
OP1G-
/00029033/6 

0,1117 ha 
budynek o po-
w. użytkowej 
424,00m2,  
pow. zabudo-

wy 251,00 m2 

(S) teren  
zabudowany/ 

zainwestowa-
ny. 

10.04.2018 
 
godz.10:00 

215 000,00 zł 
 
VAT według 
obowiązującej 
stawki 

10 000,00 zł 

05.04.2018 

Sprzedaż w formie I przetargu ustnego nieograni-
czonego. 
Termin przeprowadzenia remontu budynku wynosi 
2 lata liczone od dnia podpisania umowy notarial-
nej szczegółowe informacje dostępne na 
bip.branice.pl i w Urzędzie Gminy pokój 17. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 24.04.2018 r. 
 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 03.04.2018 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

342 

KW nr 23458 

0,1800 ha 
Boboluszki 

(S) teren rolni-
czej przestrzeni 
produkcyjnej 

Grunt rolny (RII- 0,0700 i RIIIa – 0,1100), działka usy-
tuowana bezpośrednio za zabudowaniami mieszkalny-
mi, kształt średnio korzystny, dojazd drogą gruntową. 

Czynsz roczny 
72,00 zł podlega 
zwolnieniu z po-

datku VAT 

Dzierżawa gruntu na 
okres 3 lat. 

343 

KW nr 23458 

0,2600 ha 
Boboluszki 

(S) teren rolni-
czej przestrzeni 
produkcyjnej 

Grunt rolny (RII- 0,1100 i RIIIa – 0,1500) działka usy-
tuowana bezpośrednio za zabudowaniami mieszkalny-
mi, kształt średnio korzystny, dojazd drogą gruntową. 

Czynsz roczny 
104,00 zł podlega 
zwolnieniu z po-

datku VAT 

Dzierżawa gruntu na 
okres 3 lat. 

1 2 3 4 5 6 
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W lutym 2018r. 

Urodzili się 

1. Brzuszczak Jakub - Dzbańce-Osiedle 

 Rośnij zdrowo i wesoło. 

Wstąpili w związek  
małżeński 

W miesiącu lutym na terenie  
Gminy Branice nie zawarto  

żadnego związku małżeńskiego. 

Odeszli 

1. Szczerowski Józef - lat 82, Wiechowi-
ce. 

2. Litwinowicz Jan - lat 74, Branice. 
3. Sasin Rajmund - lat 55, Branice. 
4. Dołowicz Zofia - lat 82, Branice. 
5. Borgusz Melania - lat 81, Branice. 
6. Sasin Barbara - lat 66, Branice. 
7. Miga Danuta - lat 69 DPS Bliszczyce. 
8. Wolmut Krystyna - lat 91, DPS 

Dzbańce. 

   Pozostaną w naszej pamięci. 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6485 mieszkańców,  

w tym 3319 kobiet. 

W lutym 2017 r.  
było nas 6567 osób. 

PODZIĘKOWANIE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach  

składa serdeczne podziękowania właścicielowi firmy Lemet  

Panu Leonowi Pleśniak za udostępnienie wózka widłowego 

oraz Panu Andrzejowi Wdowikowskiemu za udostępnienie 

wózka paletowego w celu rozładunku 8 ton żywności  

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

Podprogram 2017.  

OGŁOSZENIE 
Sprzedam nieruchomość w Gródczanach 
składającą się z 2 działek. 
Jedna zabudowana domem do remontu  
i budynkiem gospodarczym, druga stano-
wi 12 arową działkę budowlaną i działkę 
rolną 0,08 ha (obecnie cała użytkowana 
rolniczo). 
Cena nieruchomości: 70 000,00 zł.  
(do negocjacji). 

Osoba do kontaktu: Kwok Maria. 
tel. 77/486-88-98. 


